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DUALAR 
 

1. GİRİŞ 

Dua, Allah Teâla’nın azameti karşısında kulun acziyet ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi 

ve saygı ile O’nun lütuf, nimet ve yardımını, dünya ve ahirette iyilikler ve nimetler ihsan 

etmesini, üzerindeki dert ve sıkıntıları gidermesini, günahlarının bağışlanmasını dilemesi, 

yalvarıp yakarması, O’na halini arz edip niyazda bulunması demektir.1 

Dua, sınırlı olan varlığın sınırlı olamayandan istemesidir. Dua, hayatının her anında 

muhtaç halde olan insanın, hiçbir şeye muhtaç olmayan bilakis her şeyin kendisine muhtaç 

olduğu âlemlerin Rabbi Allah Teâla’dan istemesidir.  

 İnsanda dua etme istek ve ihtiyacı fıtridir. Aşamayacağı zorluk ve sıkıntılarla karşı 

karşıya kalan insan, bunların üstesinden gelmesini sağlayacak üstün bir varlığa müracaat 

etmiştir.   İnsanlık tarihi boyunca hak veya batıl bütün din müntesiplerince farklı şekil, şart ve 

mekânlarda yapılmış olsa da mutlaka dua var olmuştur. Hatta inançsız olduğunu söyleyen 

kimse “Siz uçaktan düşseniz ne dersiniz?” sorusuna “Allah derim.” cevabını vermiştir.2 

DUA’NIN FAZİLETİ 

Dua, insanın kul olduğunun itirafı ve Allah Teâla’nın yegâne ma’bud olduğunun 

ikrarıdır. Bu sebeple Allah Teâlâ’nın kullarından yapmalarını istediği şeylerdendir. 

ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن. اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن يَْسَتْكِربُوَن َعنْ َو قَاَل رَبُُّكُم   

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi 

kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir.”3 

Peygamberimiz “Dua ibadetin kendisidir”4 buyurmuş ve ardından bu ayeti okumuştur. 

“Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur”5 sözüyle de peygamberimiz, duanın 

Allah katındaki kıymetini ifade etmişlerdir. 

                                                           
1 Doç. Dr. İsmail Karagöz, Dualar, DİB Yayınları, s.23. 
2 Ayşe Serra Kesikbaş, Din Görevlisinin Hatıra Defteri, DİB Yayınları, s.117. 
3 Mümin, 40/60. 
4 Tirmizî, De’avât, 1. 
5 Tirmizî, De’avât, 1. 



Yine peygamberimiz “Allah Teâlâ’nın fazlından isteyiniz, çünkü Allah Teâlâ 

kendisinden istenmesini sever”6 sözüyle duaya teşvik etmiş “Kim Allah’tan istemezse (O’na 

dua etmezse) Allah ona gazab eder”7 buyurarak Allah’a dua etmeyi ihmal etmekten de 

sakındırmıştır. 

DUANIN ADABI 

Dua için en kıymetli zamanlar gözetilmelidir. Secde suresinde müminlerden bahsedilen 

ayetlerde onların korku ve ümit içerisinde gece uykularını terk ederek Allah Teâlâ’ya dua 

ettikleri8; Zâriyât sûresinde cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olan takva sahiplerinin 

dünyada iken gece az uyuyarak mağfiret isteklerini seher vakitlerinde yaptıkları9 bildirilmiştir. 

Duadan önce günah kirinden ve üzerindeki haklardan temizlenmelidir. Zira 

Peygamberimiz günahını affettirmeden yapılan duanın makbul olmayacağını bildirmiştir: 

“…yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haram ile beslenmiş böylesi bir adamın duası 

nasıl kabul olunsun.”10 “İstek ve dilek kapısının anahtarı duadır. O anahtarın dişleri ise helal 

lokmadır.”11 

Abdest alıp iki rekat veya daha fazla namaz kıldıktan sonra dua edilmeli. Mümkün 

mertebe kıbleye dönerek, elleri semaya doğru açarak dua etmelidir.12 

Duaya Allah Teâlâ’yı anarak, O’na hamd-u senâ ederek ve peygamberimize salât-u 

selâm getirerek başlanmalı. 13 

Bilinç ve samimiyetle dua edilmeli. Zira samimiyetsizlik duanın kabul olmaması 

neticesini doğurur.14 

Kesinlikle kabul olunacağına inanarak dua edilmeli, Peygamberimiz şöyle 

buyurmuşlardır: “Kabul edileceğine kesin olarak inandığınız halde Allah’a dua ediniz.”15  

                                                           
6 Tirmizî, De’avât, 116. 
7 Tirmizî, De’avât, 2. 
8 Secde, 32/15-16. 
9 Zâriyât, 51/17-18. 
10 Müslim, Zekât, 19. 
11 er-Risâletu’l-Kuşeyriyye, Dâr Kubâ, s.411. 
12 Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu, Büyük Dua Kitabı, Türkiye Diyanet Vakfı, s.23. 
13 Tirmizî, De’avât, 66. 
14 Tirmizî, De’avât, 66. 
15 Tirmizî, De’avât, 66. 



Ses yükseltilmeden dua edilmeli. Allah Teâlâ : “Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua 

edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez”16  buyurmuş ve peygamberimiz de bağıra çağıra 

dua etmekten men etmiştir.17  

Dua ederken seci yapmaktan şatafatlı cümleler kurmaya çalışmaktan kaçınmalıdır. Zira 

dua esnasında bununla meşgul olmak ihlaslı bir şekilde dua etmeyi engeller. Onun için kişi 

gönlünden geldiği gibi dua edilmelidir. 

Duada ısrarcı olunmalı. Zira Allah Teâlâ ısrarla dua edenleri sever18 ve duasında ısrarcı 

olup istemekten vazgeçmeyenlerin duasını kabul eder.19  

Allah Teala korku ve ümitle dua edenleri över: “Allah’a korkuyla ve ümitle dua edin.” 20  

İnsanlar genelde sıkıntı ve musibet anında dua ederler. Peygamberimiz “sıkıntı ve 

musibete düştüğünde duasının Allah tarafından kabul olunmasını isteyen sıkıntısız 

zamanlarında duayı çok yapsın”21 buyurmuş ve sıkıntı zamanlarında olduğu gibi sıkıntısız 

zamanlarda da çok dua etmeyi tavsiye etmiştir.22 

NAMAZ DUALARI 

NAMAZ İÇİ DUALAR 

a) Sübhaneke Duası 

 ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ َو ِحبَْمِدَك َو تـََباَرَك اْمسَُك َو تـََعاَىل َجدَُّك [ َوَجلَّ ثـََناُئَك ] وٰال إٰلهَ َغْريُكَ 

Manası: Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder 

ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür (Senin şanın yücedir). Senden 

başka ilah yoktur. 

Şafii mezhebinde ise iftitah tekbirinden sonra şu dua okunur: 

                                                           
16 A’râf, 7/55. 
17 Müslim, Zikir, 44. 
18 Beyhaki, Şu’abu’l-îmân. 
19 Müslim, Zikir, 92. 
20 A’râf, 7/56. 
21 Tirmizî, De’avât, 9. 
22 Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız: Dualar, Komisyon, DİB Yayınları; Din Görevlisi Rehberi, Komisyon,DİB 
Yayınları; Açıklamalı Büyük Dua Kitabı, Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; İhyau ‘Ulumi’d-
din, İmam Gazali; Riyazu’s-sâlihîn, İmâm Nevevî, DİB Yayınları.Kur’ân ve Sünnet Ekseninde Mesleki Uygulama, 
Doç. Dr. Mustafa Kara, Üniversite yayınları; Kitabu’d-Duâ, et-Taberânî, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye; Muhtasar 
Mİnhacu’l-Kâsidîn, İbn Kudâme el-Makdisî, Mektebetu Dâru’l-Beyân. 



يًفا ُمْسِلًما َو َما أََ� ِمَن اْلُمْشرِِكَني. ِإنَّ َصَالِيت َونُُسِكي َو َحمَْياَي َوَممَاِيت هلِلِّٰ َربِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السََّماَواِت َو اْألْرَض َحنِ 

 اْلَعاَلِمَني. ال َشرِيَك لَهُ َو بِٰذِلَك أُِمْرُت َو اََ� ِمَن اْلُمْسِلِمَني.

Manası: Ben O’nun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a 

çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi 

âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben 

Müslümanlardanım. 

RUKÛ’ VE SECDE DUALARI 

Namaz kılan kişi rukû’ya varınca şöyle demelidir: 

َ اْلَعِظيمِ   ُسْبَحاَن َريبِّ

 Manası: Büyük Rabbim bütün eksiklik ve kusurlardan münezzehtir. 

       Secdeye gidince de şöyle denilir:  

 ُسْبَحاَن َريبَِّ األَْعَلى

Manası: Yüce olan Rabbim bütün eksiklik ve kusurlardan münezzehtir. 

OTURURKEN OKUNAN DUALAR 

b) Tahiyyat Duası: 

السََّالُم َعلَيـَْنا َو َعَلى ِعَباِد ِهللا الصَّاِحلَِني  اَلتَِّحيَّاُت هلِل َوالصََّلوَاُت َو الطَّيِّباُت  اَلسََّالُم َعلَْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َورَْمحَُة ِهللا َوـبَرََكاتُُه  

ٰلهَ إالَّ هللاُ َو أَْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسُلهُ.َأْشَهُد أَْن َال إِ   

Manası: Bütün dualar, senâlar, mâlî ve bedenî ibadetler, mülk ve azamet Allah’a 

mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve 

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki, Allah-ü Teâlâ 

dan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) 

O'nun kulu ve Resulüdür. 

Şafii mezhebinde ise çok az bir farklılıkla tahiyyat duası şu şekilde okunmaktadır: 

رََكاتُُه  السََّالُم َعلَيـَْنا َو َعَلى ِعَباِد ِهللا اَلتَِّحيَّاُت اَْلُمَبارََكاُت الصََّلوَاُت الطَّيِّباُت هلِل اَلسََّالُم َعلَْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َورَْمحَُة ِهللا َوبَـ 

أَْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ.الصَّاِحلَِني  أَْشَهُد أَْن َال إِٰلهَ إالَّ هللاُ َو   



c) Salli ve Bârik Duaları: 

محَِيٌد جمَِيدٌ اَلّلُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو َعَلى آِل ُحمَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى إِبـْرَاِهيَم َو َعَلى آِل إِبـْرَاِهيَم إِنََّك   

Manası: Ey Allah'ım! İbrâhîm'e ve âline (ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) 

Muhammed'e ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîdsin (şanı büyük). 

ياَلّلُهمَّ اَبرِْك َعَلى ُحمَمٍَّد َو َعَلى آِل ُحمَمٍَّد َكَما اَبرَْكَت َعَلى إِبـْرَاِهيَم َو َعَلى آِل إِبـْرَاِهيَم إِنَّكَ  ٌد جمَِيدٌ  محَِ  

Manası: Ey Allah'ım! İbrâhîm'e ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) 

Muhammed'e ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin 

(şanı büyük). 

d) Rabbenâ Duaları: 

 رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّنـَْيا َحَسَنةً َو ِيف الْآلِخرَِة َحَسَنًة َو قَِنا َعَذاَب النَّاِر 

Manası: Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Âhirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi 

ateş azabından koru. 

ْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْسابُ رَبـََّنا اْغِفْر ِيل َوِلوَاِلَديَّ َولِْلمُ   

Manası: Allah'ım! Beni, annemi, babamı ve bütün inananları hesap gününde bağışla. 

e)      Kunut Duaları: 

ُهمَّ ِإ�َّ نَْسَتعِيُنَك َو نَْستَـْغِفُرَك َو نَْستَـْهِديَك َو نـُْؤِمُن ِبَك َونـَُتوُب ِإلَْيَك َونـَتَـوَكَُّل  َعلَْيَك َو نـُْثِين َعلَْيَك اْخلَْريَ ُكلَُّه نَْشُكُرَك َوَال َنْكُفُرَك اَللَٰ

 َو َخنَْلُع َو نَْرتُُك َمْن يـَْفُجُركَ 

Manası: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun 

şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin 

bütün nimetleri bilerek, Seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve 

onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız. 

َك نـَْعُبُد َو  ُهمَّ ِإ�َّ   ُمْلِحقٌ َلَك ُنَصلِّي َونَْسُجُد َو إِلَْيَك نَْسَعى َو َحنِْفُد نـَْرُجو َرْمحََتَك َو َخنَْشى َعَذاَبَك ِإنَّ َعَذاَبَك اِبْلُكفَّارِ اَللَٰ

Manası: Allah’ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Senin için kılarız, 

ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. 

Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Senin azabın 

kâfirlere ve inançsızlara ulaşır. 



Şafiî mezhebine göre sabah namazının farzının ikinci rekâtında rükûdan kalkınca şu 

kunut duasını okumak sünnettir. 

طَْيَت َوِقِين َشرَّ َما َقَضْيَت فَِإنََّك أَلّلُهمَّ اْهِدِين فِيَمْن َهَدْيَت َو َعاِفِين فِيَمْن َعافـَْيَت َو تـََولَِّين فِيَمْن تـََولَّْيَت َواَبرِْك ِيل فِيَما أَعْ 

لُّ َمْن َوالْيَت َو الَيَعِزُّ َمْن َعاَدْيَت تـََبارَْكَت رَبـََّنا َو تـََعالَْيتَ الَ يَذِ  تـَْقِضي َوالَ يـُْقَضى َعلَْيَك َو إِنهُ   

Manası: Allah’ım! Hidayet ettiklerinin yoluna beni de hidayet et. Âfiyet verdiklerin 

arasında bana da âfiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Bana verdiklerini 

mübarek kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz sen hüküm verirsin sana karşı 

hüküm verilmez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların asla azîz olamaz. 

Rabbim, sen mukaddes, münezzeh ve yücesin. 

Yalnız başına kılan bu şekilde okur. Eğer cemaate kıldırıyorsa tekil olan zamirleri çoğul 

yaparak okur. 

Kunut okunduktan sonra şu salavat ile bitirilir ve secdeye gidilir. 

 َو َصلَّى هللاُ َعَلى ُحمَمٍَّد َو َعَلى آلِِه َو َصْحبِِه َو َسلَّمَّ 

NAMAZ SONRASI DUALAR 

Farz namazlar kılındıktan sonra şu dua okunur: 

 23اللَُّهمَّ اَْنَت الّسَالُم وِمْنَك السََّالُم تـََبارَْكَت َ�َذا اْجلََالِل َوْالِْكرَامِ 

Manası: Allahım! Selam sensin selamet sendendir. Sen çok yüce ve mübareksin ey azamet 

ve ikram sahibi Allah’ım! 

Sahabeden İbni Mesud, peygamberimizden selam verdikten sonra şu duayı üç defa 

okuyanın günahlarının bağışlanacağını nakletmiştir: 

 َأْستَـْغِفُر هللاَ اْلَعِظيَم الَِّذي الَ إلَهَ إالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َو أَتُوُب ِإلَْيهِ 

Manası: Kendisinden başka ilah olmayan yüce Allah’dan bağışlanmamı dilerim. O 

Hayy ve Kayyumdur. O’na tevbe ederim.24  

                                                           
23 Müslim, Mesacid,136. 
24 Tirmizi, deavât, 17. 



Bundan sonra tesbihattan önce Peygamber efendimize salatu selâm getirilir. Şöyle 

devam edilir: 

 ْوَل َوَال قـُوََّة اِالَّ اِبهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظيمِ ُسْبحاََن ِهللا َو اْحلَْمُد هلِلِّ َو َال اِلَهَ ِاالَّ هللاُ َوهللُ اَْكَربْ َوَال حَ 

Manası: Şanı yüce olan Allah bütün eksik sıfatlardan münezzehtir ve hamd bütünüyle 

Allah’a aittir. O en büyüktür. O’ndan başka ilah yoktur. Yüce ve büyük olan Allah’dan başka 

güç ve kuvvet sahibi yoktur. 

Bundan sonra imam ve cemaat içinden ayete’l-kürsî’yi (Bakara2/255) okur. İmam 

ayete’l-kürsî’yi bitirdikten sonra müezzin tesbîhatları söylemeye başlar., 

 وُهَو اْلَعلىُّ اْلَعِظيُم ُذواْجلََالِل ُسْبحاََن هللاِ 

Manası: Bütün eksik sıfatlardan münezzeh, şanı yüce, celâl sahibi büyük ve yüce olan 

O’dur. 33 defa Sübhânallah denilir. Devamında müezzin şöyle devam eder: 

 ُسْبحاََن اْلَكرِِمي َدائِماً اْحلَْمُد هلِلِّٰ 

Manası: Bütün hamd-ü senâlar daima kerîm ve cömert, şanı yüce olan Allah’a dır. 33 defa  

Elhamdülillah denilir. Sonra müezzin şöyle devam eder: 

 َربِّ اْلعاََلِمَني َتعاََىل َشانُهُ هللاُ اَْكربَُ 

Manası: Şânı yüce olan âlemlerin Rabbi Allah en büyüktür. 33 defa Allahu Ekber denilir. 

Şöyle devam edilir: 

َ اْلَعِلىِّ اْالَْعَلى اْلَوهَّابِ   َوْحَدُه َال َشرِيَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْحلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َال إِٰلهَ ِاالَّ هللاُ   ُسْبَحاَن َرىبِّ

Manası: Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Bütün mülk ve hamd O’na 

aittir. O’nun her şeyi yapmaya gücü ve kuvveti yeter. Yüce, ulu ve lütufkâr olan Rabbimi tesbih 

ederim. 

Bundan sonra imam, cemaat veya tek kılan ellerini kaldırıp dua eder. Bu dua genel bir 

duadır. Me’sûr dualar yapılabileceği gibi gönülden geldiği şekilde umuma şâmil dua da 

yapılabilir. Ancak peygamberimizden nakledilen şu dualar okunsa daha iyi olur:  



اَْحلَْمُد هللَِّ َربِّ اْلَعالَِمَني َواْلَعاقِبَةُ لْلُمتَِّقَني َوالصََّالُة َو السََّالُم َعَلى َسيِِّدَ� ُحمَمٍَّد َو عَ َلى آلِِه َو َصْحبِِه أَْمجَِعَني. اَللَُّهمَّ إِ �َّ نـَُعوُذ ِبَك ِمْن 

َنا ِمَن النَّاِر َوأَْصِلْح لَنَا َشأْنـََنا  َقآِء َوَمشَاتَِة اْألَْعَداِء. اَللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا َواْرَض َعنَّا َوتـََقبَّْل ِمنَّا وَ  أَْدِخْلَنا اْجلَنََّة َو جنَِّ َجْهِد الَْبالَِء َوَدْرِك الشَّ

ُكلَُّه. اَللَُّهمَّ أَِعنَّا َعَلى ذِْكرَِك َو ُشْكرَِك َو ُحْسِن ِعَباَدِتَك.  اَللَُّهمَّ أَْحِسْن َعاقِبَـتَـَنا ِيف اْألُُموِر ُكلَِّها َو أَِجْرَ� ِمنْ  ِخْزِي الدُّنـَْيا َوَعَذاِب 

الْآلِخرَِة. اَللَُّهمَّ ِإ�َّ نَْسأَُلَك ٌموِجَباِت رَْمحَِتَك َو َعزائَِم َمْغِفرَِتَك َوالسََّالمَ ةَ ِمْن ُكلِّ ِإمثٍْ َو اْلغَنِيَمةَ ِمْن ُكلِّ بِرٍّ َواْلَفْوَز اِبْجلَنَِّة َوالنََّجاَة ِمَن 

َتُه َوالَ َحاَجًة ِمْن َحَوائِ ِج الدُّنـْيَا َواْلآلِخرَِة ِهَي َلَك رًِضا  النَّاِر, اَللَُّهمَّ الَ َتدَْع لَنَا َذنـًْبا ِإالَّ َغَفرْتَُه, َوالَ َمهًّا ِإالَّ فـَرَّْجَتُه, َو الَ َديـًْنا ِإالَّ َقضَ يـْ

 ِإالَّ َقَضيـْتَـَها َ� أَْرَحَم الرَّاِمحَِني......وَ  َسالٌَم َعَلى اْلُمْرَسِلَني َواْحلَْمُد هلِلَِّ َربِّ اْلَعالَِمَني.

Manası: Hamd âlemlerin Rabbine mahsustur. Salât ve selâm, Efendimiz Muhammed’e 

ve onun evladına ve ashabına olsun. Allah’ım! Belanın hücumundan, azgınlığın ulaşmasından, 

kötü kazadan, düşmanın alayından Sana sığınırız. Allah’ım! Bizi bağışla, bizden razı ol, bizden 

kabul eyle, bizi cennete koy, cehennemden kurtar. Her işimizi düzelt.  Allah’ım! Seni anmak, 

sana şükretmek, sana güzel kulluk eylemek için bize yardım eyle. Allah’ım! Her hususta 

sonumuzu güzel eyle, bizi dünyada yüz üstü kalmaktan ve ahiret azabından kurtar. Allah’ım! 

Biz senden rahmetinin gereklerini, bağış kararlarını, her günahtan selameti, her türlü iyiliğe nail 

olmayı, cennete ulaşıp cehennemden kurtulmayı diliyoruz. Allah’ım! Bizim için 

bağışlamadığın bir günah, açıp sevince çevirmediğin bir üzüntü, ödemediğin bir borç bırakma. 

Gerek dünya gerek ahirete ait senin hoşnut olduğun her ihtiyacımızı karşıla, ey merhametlilerin 

en merhametlisi!....Selâm peygamberlere, hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a.25  

Dua şu cümleler ile de bitirilebilir: Yarabbi! Kıldığımız namazımızı kabul eyle, 

ettiğimiz duaları, yaptığımız hayırları makbul eyle, işlediğimiz kusurları mağfur eyle, bizleri 

her türlü hastalıktan ve musibetlerden mahfuz eyle, bizlere dünyada ve ahirette iyilikler, 

güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri affeyle. Hakkımızda hayırlı 

olanı takdir eyle, âhir ve âkıbetimizi hayreyle, son nefeste iman Kur’an lütfeyle…Âmin, vel- 

hamdü lillahi rabbil âlemin el FATİHA… 

CENAZE NAMAZI DUALARI 

f) Er kişi İçin Cenaze Duası: 

                                                           
25 Peygamber efendimizin namazdan sonra yaptığı farklı dualar için bakınız:Dualar, komisyon, DİB Yayınları, 
s.161-165.Açıklamalı Büyük Dua Kitabı, Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu, s. 100-110. Yeni İslam İlmihali, Prof. Dr. 
Süleyman Ateş, s.387-389. 



ُهمَّ َمْن أًْحيَـيـَْتهُ ِمنَّا فََأْحِيِه َعَلى اْإلٍْسَالِم َوَمْن تـََوفـَّيـَْتهُ ِمنَّا فـَتَـَوفَّهُ لّٰ وََكِبِريَ� َوذََكرَِ� َوأُنـْثَاَ� اَلُهمَّ اْغِفْر ِحلَيَِّنا َوَميِّتَِنا َوَشاِهِدَ� َوَغائِبَِنا َوَصِغِريَ� لّٰ اَل

ميَاِن. ِإْن َكاَن ُحمِْسناً فَزِْد ِيف ِإْحَسانِِه  َوإِْن َكاَن ُمِسيَـًئا  فـََتَجاَوْز َعْنهُ   ُهمَّ لّٰ اِبلرَّْوِح َوالرَّاَحِة َواْلَمْغِفرَِة َوالّرِْضوَاِن اَل َوُخصَّ ٰهَذا اْلَميِّتَ  َعَلى اْإلِ

 .بَِرْمحَِتَك َ� أَْرَحَم الرَّاِمحِنيَ  َوَلقِِّه  اْألَْمَن َوالُْبْشٰرى َواْلَكرَاَمةَ َوالزُّْلٰفى

Manası: Allah'ım! Hayatta olanlarımızı, ölmüşlerimizi, burada bulunanları ve 

bulunmayanları,  küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla. 

Allah'ım! Bizden yaşattıklarını İslam dini üzere yaşat, vefat edenşeri de imanlı olarak öldür. 

Özellikle bu ölüye huzur, rahat, mağfiret ve rıza ver. Allah'ım! Eğer bu cenaze iyi biri idiyse, 

sen iyiliğini artır. eğer kötü biri idiyse günahını affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi 

Allah'ım! Kendisine güven, müjde, keramet ve yakınlık nasip eyle. 

g) Hatun kişi İçin Cenaze Duası: 

ُهمَّ َمْن أًْحيَـيـَْتهُ ِمنَّا فََأْحِيِه َعَلى اْإلٍْسَالِم َوَمْن تـََوفـَّيـَْتهُ ِمنَّا فـَتَـَوفَّهُ لّٰ َنا َوَميِّتَِنا َوَشاِهِدَ� َوَغائِبَِنا َوَصِغِريَ� وََكِبِريَ� َوذََكرَِ� َوأُنـْثَاَ� اَلُهمَّ اْغِفْر ِحلَيِّ لّٰ اَل

ميَاِن. فـََتَجاَوْز   ةً ُمِسيئَ  تْ َوِإْن َكاَنَ   افَزِْد ِيف ِإْحَسا�َِ  ةً ُحمِْسنَ  تْ ُهمَّ ِإْن َكانَ لّٰ ِح َوالرَّاَحِة َواْلَمْغِفرَِة َوالّرِْضوَاِن اَلاِبلرَّوْ  َميَِّتةَ الْ  هِ ٰهذِ  َوُخصَّ  َعَلى اْإلِ

 .الرَّاِمحِنيَ بَِرْمحَِتَك َ� أَْرَحَم  اْألَْمَن َوالُْبْشٰرى َواْلَكرَاَمةَ َوالزُّْلٰفى  َهاَولَقِّ   اَعنـْهَ 

h)   Erkek Çocuk İçin Cenaze Duası: 

 

َتُه ِمنَّا فََأْحِيِه َعَلى اْإلٍْسَالِم َوَمْن تـََوفـَّيـَْتهُ لّٰ ُهمَّ اْغِفْر ِحلَيَِّنا َوَميِّتَِنا َوَشاِهِدَ� َوَغائِبَِنا َوَصِغريَِ� وََكِبِريَ� َوذََكرَِ� َوأُنـْثَاَ� اَللّٰ اَل  ِمنَّا ُهمَّ َمْن أًْحيَـيـْ

ميَاِن. اَل   َشاِفًعا َوُمَشفًَّعا َواْجَعْلهُ لََنا اَْجرًا َو ُذْخرًا َواْجَعْلهُ لََنا فـََرطًا  اْجَعْلهُ لََنا ُهمَّ لّٰ فـَتَـَوفَُّه َعَلى اْإلِ

Allah’ım! Hayatta olanlarımızı, ölmüşlerimizi, burada bulunanları ve bulunmayanları,  

küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla. Allah'ım! Bizden 

yaşattıklarını İslam dini üzere yaşat, öldürdüklerinide imanlı olarak öldür. 

Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap. Ecir vesilesi ve 

âhiret azığı eyle, onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle! 

i) Kız Çocuk İçin Cenaze Duası: 

َتُه ِمنَّا َفَأْحِيِه َعَلى اْإلٍ لّٰ ُهمَّ اْغِفْر ِحلَيَِّنا َوَميِّتَِنا َوَشاِهِدَ� َوَغائِبَِنا َوَصِغِريَ� وََكِبِريَ� َوذََكرَِ� َوأُنْـَثاَ� اَللّٰ اَل َتُه ِمنَّا فَـتَـَوفَُّه َعَلى اْإلِميَاِن. اَلُهمَّ َمْن ًأْحيَـيـْ  ُهمَّ لّٰ ْسَالِم َوَمْن تَـَوفـَّيـْ

ًة.َوُمَشفَّعَ  ةً َشاِفعَ  لََنا الََنا َاْجرًا َو ُذْخرًا َواْجَعْلهَ  اَواْجَعْلهَ  فَـَرًطا  لََنا ااْجَعْلهَ   

Cenazeyi kabre indiren kişi şu duayı okur: 



ِملَِّة َرُسوِل اهللِّٰ  َوَعَلى ِبْسِم اهللِّٰ   

Manası: Allah’ın adıyla ve Allah’ın elçisinin dini üzere. 

CENAZE İÇİN TELKİN DUASI 

Telkin yapacak kişi kabrin kıble tarafında ölünün göğsü hizasında yüzüne karşı durur. 

Ölüye annesinin ismiyle hitap eder ve cenaze erkekse şöyle der: 

اْجلَنََّة َحقٌّ، َوالّناَرََحقٌّ، واَنَّ الْبَـْعَث ، َواَنَّ هللاِ َرسُوُل  ُحمَمَّداً  اِٰلَه اِّال ُهللا واَنَّ  اُذُْكْر ماَ ُكْنَت َعلَْيِه ِمْن َشهاََدِة اَْن الَ  ! � امحُد ْبُن عائشةَ 

َعُث َواَنَّ السَّاَعَة ٰأتَِيٌة الَرَْيَب فِيهَ  َحقٌّ، .واَنََّك َرضِيَت اِبهلِل َراّبً، َواِبِالْسَالِم ِديناً، َوِمبَُحمٍَّد نَبِّياً، واِبْلُقْرآِن  اْلُقُبورِ  َمْن ِيف ا، َواَنَّ َهللا يـَبـْ

ْؤِمِنَني ِاْخواَ�ً 
ُ
َلةً، َواِبمل َ هللاُ ِاماَماً، َواِبْلَكْعبَِة قِبـْ  .ْرِش اْلَعظِيمِ اِٰلَه اِالَّ ُهَو، َعلَْيِه تـَوَّكْلُت، َوُهَوَربُّ اْلعَ  آل .َريبِّ

َ هللاُ، َوِديِين اِالْسالَُم، ونَِيبِّ ُحمَمَّدٌ   ,اِٰلَه اِالَّ اهللُّٰ  ْل آلقُ   �َ َعْبَد ِهللا!  .َربِّ الَ َتَذْرُه فـَْرداً َواَْنَت َخْريُ اْلواَرِِثني  .ُقْل َريبِّ

Manası: Ey ……….. oğlu / kızı ........) Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. 

Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna, cennetin, cehennemin, öldükten sonra 

dirilmenin hak olduğuna; kıyamet gününün mutlaka geleceğine ve bunda şüphe olmadığına; 

Allah’ın kabirlerde bulunanları muhakkak diriltip mahşer yerinde toplayacağına dair şehadetini 

hatırla! 

(Hatırla ki) Rab olarak Allah’a, din olarak İslam’a, Peygamber olarak Hz Muhammed’e, imam 

olarak Kur’an’a, kıble olarak Kâbe’ye ve kardeş olarak müminlere razı bulunmuş idin. Rabbim 

Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük arşın sahibidir. 

Ey Allah’ın kulu de ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Rabbim Allah’tır. Dinim İslam’dır. 

Peygamberim Muhammed’dir.  Ya Rab! bu ölüyü yalnız bırakma, Sen vârislerin en hayırlısısın. 

Eğer cenaze kadın ise telkin duası şu farklılıklarla okunur: 

، َواَنَّ اْجلَنَّةَ َحقٌّ، َوالّناَرََحقٌّ، واَنَّ الْبَـْعَث هللاِ َرسُوُل  ُحمَمَّداً  اِٰلهَ ِاالّ هللاُ واَنَّ  َعلَْيهِ ِمْن َشهاََدةِ اَْن الَ  ماَ ُكْنتِ  ياُذُْكرِ  � فاطمةُ بِْنُت عائشةَ !

َعُث َمْن ِيف الَرَْيَب فِيهَ َواَنَّ السَّاَعَة ٰأتَِيٌة  َحقٌّ، ٍد نَبِّياً، واِبْلُقْرآِن اِبهلِل َراّبً، َواِبِالْسَالِم ِديناً، َوِمبَُحمَّ  َرضِيتِ  .واَنَّكِ  اْلُقُبورِ  ا، َواَنَّ َهللا يـَبـْ

ْؤِمِنَني ِاْخواَ�ً 
ُ
َلةً، َواِبمل َ هللاُ ِاماَماً، َواِبْلَكْعبَِة قِبـْ  .اِٰلَه اِالَّ ُهَو، َعلَْيِه تـَوَّكْلُت، َوُهَوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيمِ  آل .َريبِّ

َ هللاُ  ِيل و قُ   ,اِٰلهَ اِالَّ اهللُّٰ  آل ِيل و قُ   ِهللا! أََمةَ �َ   .فـَْرداً َواَْنَت َخْريُ اْلواَرِِثني اَربِّ الَ َتَذْرهَ   .، َوِديِين اِالْسالَُم، ونَِيبِّ ُحمَمَّدٌ َريبِّ

NİKÂH DUASI  



Nikâh akdini kıymadan önce merasime şöyle başlanabilir:  

َفاحَ َوأََحلَّ  اَْحلَْمُد هلِلِّٰ الَِّذى َزوََّج اْألَْرَواَح اِبْألَْشبَاحِ   النَِّكاَح َوَحرََّم السِّ

َ اْحلَرَاَم َواْلُمَباَح َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه الَِّذيَن ُهْم أَْهُل الصََّالِح َواْلَفَالحِ  نِ َوالصََّالُة َوالسََّالُم َعَلى َرُسولَِنا ُحمَمَّدٍ   الَِّذى َبنيَّ

 ـــــــــــــــِم ٱهللِّٰ ٱلرَّْحـٰمـِن ٱلرَِّحيـمِ اَُعوُذ اِبهللِّٰ ِمـَن ٱلشَّْيطَاِن الرَِّجيــِم  ِبسْ 

ُ مِ   ُ َواِسٌع َعلِيمٌ َوأَْنِكُحوا اْألََ�ٰمى ِمنُكْم َوالصَّاِحلَِني ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم اهللّٰ  ْن َفْضِلِه َواهللَّ

 لَْيِه َوَسلََّم:َوقَاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى هللاُ عَ 

 .اَلنَِّكاُح ُسنَِّىت َفَمْن رَِغَب َعْن ُسنَِّىت فـَلَْيَس ِمىنِّ 

Manası: Ruhları bedenlerle buluşturan, nikâhı helal, zinayı haram kılan Allah'a hamd 

olsun.Haramı ve helali açıklayan peygamberimiz Muhammed’e ve her türlü iyilik-güzellik ve 

kurtuluşa layık ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. İçinizden bekârları, köle ve 

cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendiriniz. Eğer bunlar fakir iseler Allah onları 

lütfuyla zengin kılar. Allah, lütfu bol olan ve her şeyi en iyi bilendir.26 Allah’ın elçisi şöyle 

buyurdu: Evlilik benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir.27  

Nikah akdi kurulduktan sonra şu dua yapılır: 

َنًة َوِفرَارًا  َواْجَعْل بـَيـْنَـُهَما أُْلَفةً َوَحمَبًَّة َوقـَرَارًا هَذا اْلَعْقَد َمْيُموً� ُمبَارًَكااَللُّٰهمَّ اْجَعْل    َوالَ َجتَْعْل بـَيـْنَـُهَما نـَْفرًَة َوفِتـْ

ُهمَّ أَلِّْف بـَيـْنَـُهَما َكَما أَلَّْفَت بَْنيَ آَدَم َوَحوَّاءَ وََكَما أَلَّْفَت بَْنيَ ُحمَمَّدٍ  َها اَللّٰ وََكَما  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَخِدجيَةَ اْلُكْربَى َرِضَى هللاُ َعنـْ

َها  أَلَّْفَت َبْنيَ َعِلىٍّ َرِضَى هللاُ َعْنُه َوفَاِطَمةَ الزَّْهَرى َرِضَى هللاُ َعنـْ

ُهمَّ أَْعِط َهلَُما أَْوالًَدا َصاِحلًا َورِْزقًا َواِسًعا َوُعْمرًا َطوِيالً    اَللّٰ

تَِنا قـُرََّة أَْعُنيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما  رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ�َّ

 رَبـََّنا آتَِنا ِىف الدُّنـَْيا َحَسَنةً َوِىف ْاآلِخرَِة َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب النَّارِ 
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Manası: Allah’ım! Bu evlilik akdini hayırlı ve mübarek eyle. Bu çiftler arasında, güzel 

geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarına nefret, geçimsizlik ve ayrılık koyma. 

Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Hz. Âdem ile Hz. Havva; Hz. Muhammed (sas) ile Hz. Hatice 

(ra) ve Hz. Ali (ra) ile Hz. Fatıma (ra) arasında var eylediğin gibi güzel geçim ve kaynaşma 

var eyle.Allah’ım! Bu çifte salih evlatlar, bol rızıklar ve uzun ömürler ihsan eyle.Ey 

Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlara önder eyle.28 (Furkan, 25/74)Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ve 

güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından koru.29 

  َربِّ اْلَعالَِمنيَ ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن َوَسالٌَم َعَلى اْلُمْرَسِلَني َواْحلَْمُد هلِلِّٰ 

Güç ve kudret sahibi olan Rabbin; onların bütün yanlış nitelemelerinden uzak ve 

yücedir. Salâtü-selam Peygamberlere, Hamd ise âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.30 

 

 

 

 

SÖZ VE NİŞAN DUASI 

Söz ve nişanlarda yukarıda geçen nikâh duasının benzeri yapılır. Nikâh duasının ilk 

cümlesi  

ُهمَّ اْجَعْل هٰ  َمْيُموً� ُمَبارًَكا طَْبةَ اخلِْ  ِذهِ اَللّٰ  

Şeklinde değiştirilerek, devamı da olduğu gibi okunur. Söz merasiminde Türkçe 

duada şu cümleler söylenebilir: Ya Rabbi! Bu mecliste verilen sözü her iki taraf (kardeşimiz, 

yavrumuz) ve aileleri için hayırlı ve mübarek eyle. Burada atılan bu güzel adımı, bu genç 

kardeşlerimizin evliliği ile sonuçlandır. Bu hayırlı işi akamete uğramaktan koru. Nişan ve 

düğünlerinde kolaylıklar ver. Ya Rabbi! Bizi haram kıldığın işlere yaklaşmaktan koru. 

Günahlarımızı bağışla. Dualarımızı kabul eyle. Bizlere sıhhat ve afiyet ver.31 Subhane 

rabbike…Nişan merasiminde Türkçe duada şunlar söylenebilir: Ya Rabbi! Bu 
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kardeşlerimizin nişanlarını kendileri ve aileleri için hayırlı ve mübarek eyle. Hepimizi fitne 

ve fesattan muhafaza eyle. Bu nişanı akamete uğramaktan koru. Bu merasimlerini düğün ile 

taçlandır. Bu hayırlı işte kendilerine kolaylıklar ihsan eyle. Ya Rabbi! Dualarımızı kabul 

eyle. Bizlere sıhhat ve afiyet ihsan eyle.32 Subhane rabbike… 

HATİM DUASI 

  .ٰألِِه َوَصْحبِِه أَْمجَعنيَ َوالــصَّٰالُة َوالسَّٰالُم َعٰلى َرُسولِـنَا ُحمَمٍَّد وَ   .َوَال ُعْدَواَن ِإالّٰ َعَلى الظَّالِمنيَ . َواْلَعاقِـبَـةُ لِْلُمـتَّـقنيَ  .اَْحلَْمُد هلِلِّٰ َربِّ اْلَعالَمنيَ 

ُهمَّ رَبـََّنا َ� رَبـََّنا تَـَقـبَّـْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعلِيمُ  اُب الرَِّحيمُ   .اَللّٰ َواْهِدَ� َوَوفِّْقـَنا ِإَىل اْحلَقِّ َوِإٰىل  .َوُتْب َعلَيـَْنا َ� َمْوٰلــٰنا إِنََّك أَْنَت التَّــوّٰ

َواْغِفْر لَـنَا ُذنُـوبَـَنا  .َواْعُف َعـنَّا َ� رَِحيمُ  .َواْعُف َعـنَّا َ� َكرِميُ  .َوِحبُْرَمـِة َمْن أَْرَسْلـتَـُه رَْمحًَة لِْلَعالَِمنيَ  .بِـبَـرََكـِة اْلُقْرٰأِن اْلَعِظيمِ  .طَرِيٍق ُمْستَـِقيمٍ 

َوأَلِْبْسنَا بِـِخْلَعةِ  .َوَشرِّفْـَنا ِبَشرَافَِة اْلُقْرٰأنِ  .َوأَْكرِْمَنا ِبَكرَاَمِة اْلُقرْٰأنِ  .أَللَّٰـُهمَّ زَيِّـنَّا بِزِيـنَـِة اْلُقْرٰأنِ  .ِبَفْضِلَك َوُجوِدَك وََكَرِمَك َ�أَْكَرَم اْالَْكَرِمنيَ 

يَع أُمَّـِة ُحمَمٍَّد َ� رَِحيُم َ�  .َوَعافِـَنا ِمْن ُكلِّ بَٰالِء الدُّنْـَيا َوَعَذاِب اْالِٰخرَِة ِحبُْرَمِة اْلُقْرٰأنِ  .ِبَشَفاَعِة اْلُقْرٰأنِ َوأَْدِخـْلـَنا اْجلَـنَّـَة  .اْلُقرْٰأنِ  َواْرَحْم مجَِ

َوِمَن النَّاِر   .َوِإَىل اْجلَـنَّـِة رَفِيًقا .َوَعَلى الصِّرَاِط نُـورًا. َوِيف اْلِقَياَمـِة َشِفيًعا .ْبـِر ُمونًِساَوِيف اْلَقـ .أَللَّٰـُهمَّ اْجَعِل اْلُقْرٰأَن لَـَنا ِيف الدُّنْـَيا قَرِيًنا .َرْمحٰنُ 

أَللَّٰـُهمَّ اْهِدَ� بِـِهَدايَـةِ  .َوَ� أَْرَحَم الرَّاِمحِنيَ  َوِإَىل اْخلَـْيـرَاِت ُكـلِّـَها َدلِيًال َوِإَماًما ِبَفْضِلَك َوُجوِدَك وََكَرِمَك َ� أَْكرََم اْالَْكَرِمنيَ  .ِسْتـرًا َوِحَجاابً 

ـَنا ِمَن النِّـريَاِن ِبَكرَاَمِة اْلُقرْٰأنِ  .اْلُقرْٰأنِ  ـُهمَّ  .َفْضِل َواْالِْحَسانِ َ� َذا الْ  .وََكفِّْر َعـنَّا َسيِّٰأتِـَنا بِـتِـٰالَوةِ اْلُقْرٰأنِ  .َواْرفَْع َدرََجاتِـَنا ِبَفِضيلَـِة اْلُقْرٰأنِ  .َونَـجِّ أَللّٰ

َوَأْصِلْح ِديـنَـَنا  .َواْغِفْر أُمَّـَهاتِـَنا .َواْرَحْم ٰااَبَء�َ  .َواْرفَْع َدرََجاتِـَنا .َوبـَيِّْض ُوُجوَهَنا .َواْقِض ُديُـونَـَنا .َواْشِف َمْرَضا�َ  .َواْسُرتْ ُعيُوبَـَنا .َطهِّْر قُـلُوبَـَنا

يِع اْالٰفَاِت َواْالَْمرَاِض َوالْـبَـٰال�َ  .َوَشتِّْت َمشَْل أَْعَدائِـَنا .َوُدنْـَيا�َ  َوثَـبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم  .َواْحَفْظ أَْهلَـَنا َوأَْموَالَـَنا َوِبَالَدَ� ِمْن مجَِ

ُ تَـَعاٰىل  -َوأَْوِصلْ -ـلِّـْغ اَللّٰـُهمَّ بَ  .ِحبُْرَمِة اْلُقْرٰأِن اْلَعِظيمِ  .اْلَكاِفرِينَ   ثَــوَاَب َما قـَرَْأَ�ُه َونُـوَر َما تَـَلْوَ�ُه ِإٰىل ُروِح َسيِّـِدَ� َونَـبِـيِّـَنا ُحمَمٍَّد َصلَّى اهللّٰ

يِع اْالَنْبِـيَـاِء َواْلُمْرَسِلنيَ  .َعلَـْيـِه َوَسلَّمَ  َوِإٰىل أَْرَواِح ٰألِِه َوأَْوٰالِدِه َوأَْزَواِجِه َوَأْصَحابِـِه  .ُمُه َعلَـْيِهْم أَْمجَِعنيَ َصَلوَاُت اهللِّٰ َوَسٰال  .َوِإٰىل أَْرَواِح مجَِ

تِـِه رِْضوَاُن اهللِّٰ تـََعاٰىل َعلَـْيـِهْم أَْمجَِعنيَ  يِع ُذرِّ�َّ َوأَِحبَّآئِـَنا  َوأََخَواتِـَنا، َوأَْوَالِدَ� َوأَْقِرآَبئِـَناَوِإٰىل أَْرَواِح ٰأآَبئِـنَا َوأُمَّـَهاتِـَنا َوِإْخَوانِـَنا  .َوأَتْـَباِعِه َومجَِ

يِع اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَاتِ  .َوَأْصِدقَآئِـنَا َوأََساتِيِذَ� َوَمَشايِـِخـنَا َولَِمْن َكاَن لَُه َحقٌّ َعلَـْيـَنا ْحـَيآِء أَْالَ  .َواْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماتِ . َوِإٰيل أَْرَواِح مجَِ

َواْحلَْمُد  .َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنيَ  .ِاْستَـِجْب ُدَعائَــَنا بَِرْمحَِتَك َ� أَْرَحَم الرَّاِمحِنيَ  .َ� قَاِضَي اْحلَاَجاِت َوَ� جمُِيَب الدََّعـوَاتِ  .ِمـْنـُهْم َواْالَْموَاتِ 

 .هلِلِّٰ َربِّ اْلَعالَِمَني اْلَفاتِـَحة

Manası: Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a, (güzel) sonuç müttekîlere mahsûstur. 

Zâlimlerden başkasına husûmet yoktur. Salât-ü selâm, Peygamberimiz Muhammed (sas)’in, 
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âlinin ve ashâbının üzerine olsun. Ey Rabbimiz! (Okunan hatmi şerifi) bizden kabûl buyur. 

Şüphesiz hakkıyla İşiten, lâyıkıyla bilen sensin. Ey Mevlâmız! Tevbemizi kabûl eyle, çünkü 

tevbeleri çokça kabûl eden ve hakkıyla esirgeyen sensin. Yâ Rabbî! Bize hidâyet eyle, hakka 

ve doğru yola ulaşmaya muvaffâk eyle. Kur’ân-ı Kerîm’in bereketi ve âlemlere rahmet olarak 

gönderdiğin Hz. Peygamber hürmetine (duâmızı kabûl eyle)! Ey Kerîm ve Rahîm olan 

(Rabbimiz)! Günâhlarımızı fazlın ve kereminle bağışlayan Allâhımız! Bizi Kur’ân-ın zîneti ile 

süsle. Kur’ân’ın kerâmetini ikrâm eyle. Kur’ân’ın şerefiyle yücelt, bize Kur’ân-ın elbisesini 

giydir. Bizi Kur’ân’ın şefâati ile cennete koy. Dünyânın her türlü belâsından ve âhiret azâbından 

Kur’ân-ı Kerîm hürmetine bizi koru. Ey esirgeyen ve merhamet eden (Rabbimiz)! Muhammed 

(sas)’in ümmetinin hepsine rahmet eyle. Ey Allâh’ım! Kur’ân’ı bize dünyâda arkadaş, kabirde 

yoldaş, kıyâmet gününde şefâatçi ve sırat üzerinde bir nûr kıl. Cennete ulaşıncaya kadar 

refîkimiz; ateşten perde, hayırların tamâmına erişmede rehber ve önder kıl. Ey Kerîm olan 

(Hâlik’ımız)! Fazlınla, cömertliğinle ve ikramınla (duâmızı kabûl buyur). Ey Allâh’ım! Bizi 

Kur’ân-ın rehberliği ile hidâyete ulaştır, ateşlerden koru, Kur’an’ın fazîleti ile derecelerimizi 

yücelt, okunan Kur’ân sebebiyle, kusurlarımızı bağışla. Ey fazl-u ihsân sâhibi bulunan 

Allâh’ım! Kalplerimizi temizle, ayıplarımızı ört, hastalarımıza şifâ ver, borçlarımıza ödeme 

(kolaylığı) ihsân eyle. Yüzlerimizi ak eyle, derecelerimizi yükselt, geçmişlerimize rahmet eyle, 

analarımızı mağfiret eyle. Dînimizi ve dünyâmızı ıslâh eyle. Kur’ân’ı ‘Azîm’in hurmetine 

düşmanlarımızın birliğini boz. Ehlimizi, mallarımızı, şehirlerimizi âfetlerden, hastalıklardan ve 

belâlardan koru. Ayaklarımızı (doğru yolda) sâbit kıl ve kâfirlere karşı bize yardım eyle.  

Yâ İlâhî! Okuduğumuz hatmin sevâbını ve nûrunu evvelâ, Peygamber Efendimiz Hz. 

Muhammed Mustafâ (sas)’in rûhuna, bütün enbiyanın ve peygamberlerin rûhlarına ulaştır. 

Allâh’ın salât ve selâmı onların tamâmının üzerine olsun. Allâh’ın salât ve selâmı Hz. 

Muhammed (sas)’in ailesinin, çocuklarının, hanımlarının, ashâbının ve onlara tâbî olanların 

rûhlarına ve onların zürriyetlerinin hepsinin üzerine olsun. Allah (cc) onların hepsinden razı 

olsun. Bir de babalarımızın, analarımızın, erkek ve kız kardeşlerimizin, evlâtlarımızın, 

akrabâlarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, üstâdlarımızın ve hocalarımızın, 

meşâyihlerimizin, üzerimizde hakları bulunan kimselerin, erkek ve kadın mü’minlerden hayatta 

olan ve vefât etmiş bulunan kimselerin rûhlarına rahmet ve selâmet ihsân eyle! 

 

 SABAH NAMAZI TESBİHATI 

 



 فـَْعَلْم أَنَّهُ 

 (otuz üç defa tehlil)، هَ ِإالَّ اهللُّٰ الَِإلٰ 

 (.son tehlilde ilave edilir) َعلَْيِه َو َسلََّم، َصلَّى اهللُّٰ ُحمَمٌَّد َرُسوُل اهللِّٰ 

 َسلُِّموا َتْسلِيًما،َمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َو ِئَكتَهُ ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن أٰ  َو َملٰ ِإنَّ اهللَّٰ 

   (Üç defa)ِل َسيِِّدَ� ُحمَمٍَّد ِبَعَدِد ُكلِّ َداٍء َو َدَواٍء َو اَبرِْك َو َسلِّْم َعلَْيِه َوَعلَْيِهْم َكِثريًا،ُهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَ� ُحمَمٍَّد َو َعَلى أٰ اَللّٰ 

يِع اْألَنْبَِياِء َو اْلُمْرَسِلَني، َو َعَلى أٰ  َو َصلِّ َو َسلِّْم َو اَبرِْك َعَلى َسيِِّدَ� ُحمَمَّدٍ   ِل  ُكلٍّ َو َصْحِب ُكلٍّ  أَْمجَِعَني، َو َعَلى مجَِ

  َربِّ اْلَعالَِمَني، َو اْحُشْرَ� َمَعُهْم بُِلْطِفَك َو َكرَِمَك آِمَني، َواْحلَْمُد هلِلِّٰ 

اٌت، َعَلى َأْشَرِف اْلَعاَلِمَني َسيِِّدَ� ُحمَمٍَّد َصَلَواٌت، َعَلى أَْكَمِل اْلَعالَِمَني َسيِِّدَ� ُحمَمٍَّد َعَلى أَْفَضِل اْلَعالَِمَني َسيِِّدَ� ُحمَمٍَّد َصَلوَ 

 َصَلوَاٌت،

يِّ َو َعَلى أٰ للّٰ 
 لِِه َو َصْحبِِه َو َسلِّْم،ُهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَ� ُحمَمٍَّد النَِّيبِّ اْألُمِّ

َماِء ِبَغْريِ َعَمٍد، ُسْبَحاُسْبَحاَن األَبَِديِّ ا َن َمْن بََسَط ألَبَِد، ُسْبَحاَن اْلَواِحِد اْألََحِد، ُسْبَحاَن اْلَفْرِد الصََّمِد، ُسْبَحاَن رَاِفِع السَّ

 اْألَْرَض َعَلى َماٍء َمجٍَد،

 َو َملْ يـَْنَس أََحًدا، ُسْبَحاَن الَِّذي َملْ يـَتَِّخْذ َصاِحَبًة َو الَ َوَلًدا، ُسْبَحاَن َمْن َخَلَق اْخلَْلَق فََأْحَصاُهْم َعَدًدا، ُسْبَحاَن َمْن قََسَم الّرِْزقَ 

 ُسْبَحاَن َمْن يـَرَاِين، َو يـَْعِرُف َمَكاِين، َو يَْسَمُع َكَالِمي َو يـَْرزُُقِين َو الَ يـَْنَساِين،

 الَِّذي لَيَس َكِمْثلِِه شْيءٌ ِيف اْألَْرِض َو الَ ِيف السََّماِء، َوُهَو السَِّميُع اْلَعلِيُم. هَ َغْريُهُ  َجلَّ َجالَلُهُ َو َعمَّ نـَوَالُهُ َو الَ إِلٰ َ� َاهللُّٰ 

ِ ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن َوَسالٌَم َعَلى اْلُمْرسَ ُسْبَحاَن الَِّذي َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلْد َو َملْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا أََحٌد.  ِلَني َواْحلَْمُد هلِلّٰ

 .َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

Manası: Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammet Allah’ın elçisidir. Salat ve selâm 

onun üzerine olsun. Muhakkak ki Allah ve melekleri ona salat ediyorlar. Ey iman edenler! Sizde 

ona salat ve selam okuyun. Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sas) ve onun âline bütün 

hastalıklar ve devaları adedince salat et. Onu ve âlini çok mübarek kıl ve onlara esenlik ver. 



Salat, selam ve bereket efendimiz Muhammed’in (sas) ve bütün peygamberlerin; her birinin 

âlinin ve ashabının üzerine olsun. Lütuf ve kereminle bizleri onlarla birlikte haşr eyle. Âmin. 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Allah’ım! Ümmî peygamber efendimiz 

Muhammed’e, (sas) âline ve ashabına salat ve selam eyle. Varlığının sonu olmayan, ebedî olan 

(Allah) her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Eşi, benzeri olamayan (Allah) her türlü noksan 

sıfattan münezzehtir. Tek olan, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu 

(Allah) her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Semayı direksiz yükselten (Allah) her türlü 

noksan sıfattan münezzehtir. Donuk su üzerinde yeryüzünü yayan (Allah) her türlü noksan 

sıfattan münezzehtir. Tüm mahlûkatı yaratıp onları adet adet sayan (Allah) her türlü noksan 

sıfattan münezzehtir. Rızkı pay edip kimseyi unutmayan (Allah) her türlü noksan sıfattan 

münezzehtir. Eş ve evlat edinmemiş olan (Allah) her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Beni 

gören, yerimi bilen, sözümü işiten ve bana rızık verip unutmayan (Allah) her türlü noksan 

sıfattan münezzehtir.   Şanı yüce olan, lütuf ve ihsanı her şeyi kuşatan, kendisinden başka hiçbir 

ilah bulunmayan, gökde ve yerde misli gibisi bulunmayan ya Allah! O, her şeyi işiten ve 

bilendir. Doğurmamış, doğrulmamış olup hiçbir şeyin kendisine denk olmadığı (Allah) her türlü 

noksan sıfattan münezzehtir. 

Sabah namazı tesbihatına, tövbe istiğfar yapılarak başlanabilir. 

 EZAN DUASI 

امَّةِ  ُهمَّ َربَّ ٰهِذِه الدَّْعَوِة التّٰ   الَِّذي َوَعْدتَهُ  نِ َوابـَْعْثهُ َمَقاماً َحمُْموداً  ،والدَّرََجةَ الرَّفِيَعةَ  ،َلةَ َواْلَفِضياْلَوِسيلَةَ  نِ ُحمَمًَّداٰاِت  ،َوالصَّٰالِة اْلٰقائَِمةِ  ،اَللّٰ

 .إِنََّك ٰال ُختِْلُف اْلِميَعادَ 

Manası: Ey bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi (olan) Allah’ım! Muhammed'e 
vesileyi, fazîleti ve yüksek dereceyi ver. Ve onu, kendisine vadettiğin makâm-ı mahmûda 
ulaştır. Muhakkak ki sen va’dinden dönmezsin. 

 YEMEK DUASI 

َرُسولِنَا ُحمَمٍَّد َوَعٰلى ٰالِهِ َوالصَّالَُة َوالسََّالُم َعَلى  .اَْحلَْمُد هلِلِّٰ، اَْحلَْمُد هلِلِّٰ ، اَْحلَْمُد هلِلِّٰ الَِّذي أَْطَعَمَنا َوَسَقاَ� َوَجَعلََنا ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

َوأََكَل َطَعاَمُكُم اْألَبـْرَاُر، َوَصلَّْت  أَْفطََر ِعْندَُكُم الصَّائُِموَن،  ،َوـبَرََكاتُُه َعٰلى َصاِحِب ٰهَذا الطََّعاِم َواْالِٰكِلنيَ  َورَْمحَُة هللاِ ، َوَأْصَحابِِه أَْمجَِعنيَ 

 َعلَْيُكُم اْلَمٰلِئَكةُ.

Manası: Bizleri yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Salat ve selam 

Peygamberimiz Muhammed’e (sas) ve O´nun âl ve ashabının üzerine olsun. Allah’ın Rahmeti 



ve bereketi bu yemek sahiplerinin ve ondan yiyenlerin üzerine olsun. Hanenizde oruçlular iftar 

etsin, yemeğinizden iyi ve faziletli insanlar yesin ve melekler sizin için duâ etsin.  

Türkçe yemek duası: Ey nimetleriyle bizleri beleyen (kuşatan) Yüce Rabbimiz! Verdiğin 

nimetlerden ötürü sana hamd ediyor, Habibine salât ve selamlarımızı sunuyoruz. İkram ve ihsan 

ettiğin nimetleri yedik, şükretmek için ellerimizi açtık, dualarımızı kabul eyle ve sair ibadet ve 

taatlarımızı makbul eyle. Üzerimizden nimetini, hanelerimizden bereketini esirgeme. Bu 

yemeği hazırlayan, sunan, emeği geçen ve bu yemekten yiyen kardeşlerimize ve tüm müminlere 

rahmet et ve bizlere sağlık, sıhhat ihsan eyle. Bizlere helalinden kazanmayı ve rızana uygun bir 

şekilde harcamayı nasip eyle. 

ُهمَّ زِْد َوٰال   نيَ مِ الَ عَ  َربِّ الْ  تـَُقلِّْل َواْحلَْمُد هلِلِّٰ اَللّٰ

Manası: Allah’ım! Arttır eksiltme. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. 

 

 

 YAĞMUR DUASI 

ُعوُذ اِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيم ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ أَ   

ُ يـَْفَعُل َما يُرِيدُ  ،َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ  ،الرَّْمحِٰن الرَِّحيمِ  ،اْحلَْمُد هلِلَِٰ َربِّ اْلَعالَِمنيَ  ،َال إِٰلهَ ِإالَّ اهللّٰ  

ُ َال ِإٰلهَ ِإالَّ أَْنَت اْلَغِينُّ َوَحنُْن اْلُفَقرَاءُ، أَنْزِْل َعلَيـَْنا اْلغَْيَث، َواْجَعلْ  َما أَنـْزَْلَت لََنا قـُوًَّة َوبََالًغا ِإَىل ِحٍني، أَللُّٰهمَّ أَْنَت اهللّٰ  

ُهمَّ اْسِقَنا َغيـْثًا ُمغِيثًا َمرِيًئا طَبَـًقا َمرِيًعا َغَدقًا َعاِجًال َغْريَ ٰأِجٍل َ�ِفًعا َغْريَ َضارٍّ،اللّٰ   

ُهمَّ َعَلى اٰألَكاِم َوالظِّرَاِب َوبُُطوِن اَألْوِديَةِ  ُهمَّ أَِغثـَْنا اللُّٰهمَّ أَِغثـَْنا اللُّٰهمَّ أَِغثـَْنا، اللّٰ شََّجِر، َوَمَناِبِت الاللّٰ  

 اللُّٰهمَّ اْسِق ِعَباَدَك َوهَبَائَِمَك َواْنُشْر َرْمحََتَك َوأَْحِي بـََلَدَك اْلَميَِّت.    

Manası: Hamdü sena, Rahman-Rahim ve hesap gününün sahibi olan âlemlerin 

Rabbine aittir. Ondan başka ilah yoktur ve O dilediğini yapar. 

Ey Allah’ım! Sen kendinden başka ilah olmayansın. Sen zenginsin biz fakiriz. Ey Allah’ım! 

Üzerimize bol yağmur yağdır ve indirdiğin yağmuru ihtiyacımız süresince bize güç ve 

kuvvet eyle.33 Ey Allah’ım! Bize aceleyle, bizi (kuraklık ve kıtlıktan) kurtaracak, afiyet 

                                                           
33 Ebu Dâvûd, salât, 260. 



veren, her tarafı kaplayan, ot bitiren, damlaları iri, zarar içermeyen faydalı bol yağmur 

yağdır.34Ey Allah’ım! Bize yağmur ihsan eyle (3 defa) Ey Allah’ım! Yüksek ve alçak 

tepelere, vadi içlerine ve ot bitiren yerlere yağdır.35  

Ey Allah’ım! Kullarını ve hayvanlarını yağmur suyuyla sula, rahmetini (her tarafa) yaydıkça 

yay ve ölü beldelerine hayat ver.36  

 

SEYYİDÜ’L-İSTİĞFAR DUASI 

ُهّم أَْنَت َرىبِّ َال إِٰلهَ ِإالّٰ أَْنَت َخَلْقَتِىن َوأََ� َعْبُدَك َوأََ� َعٰلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعتُ اَ  ِبَك ِمْن َشرَِّما َصنـَْعُت، أَبُوُء َلَك ، َأُعوُذ للّٰ

 .بِِنْعَمِتَك َعَلىَّ َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِىب فَاْغِفْرِىل فَِإنَّهُ ٰال يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالّٰ أَْنتَ 

Manası:"Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibadete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Beni 

sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince seninle yaptığım anlaşmada ve sana 

verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! İşlediğim günahların şerrinden sana 

sığınıyorum. Bana lütfettiğin nimetleri huzurunda kabul ve itiraf ediyor, günahlarımı da kabul 

ve itiraf ediyorum. Ya Rabbi! Günahlarımı bağışla, zira senden başka günahları bağışlayacak 

yoktur.P36F

37 

 

 SIKINTILI ZAMANLARDA OKUNABİLECEK DUALAR 

  َربُّ السََّماَواِت َوَربُّ اْألَْرِض َو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِِمي.اهللُّٰ هَ ِإالَّ  َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، الَِإلٰ هَ ِإالَّ اهللُّٰ  اْلَعِظيُم اْحلَلِيُم، الَإِلٰ هَ ِإالَّ اهللُّٰ الَِإلٰ 

هَ ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّ ُكْنُت ِمَن الظَّالِِمَني.الَِإلٰ   

وُذ ِبَك ِمَن اْجلُْنبِ َو الُْبْخِل، َو أَُعوُذ ِبَك ِمَن الدَّْيِن َو ُهمَّ ِإّينِ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْهلَمِّ َواْحلُْزِن، َو أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َو اْلَكَسِل، َو أَعُ اَللّٰ 

 قـَْهِر َغلََبِة الرَِّجاِل.

 َ� َحيُّ َ� قـَيُّوُم بَِرْمحَِتَك أَْسَتغِيُث َ� َذا اْجلََالِل َو اْإلِْكرَاِم.

                                                           
34 İbni Mâce, ikametu’s-salavât,154. 
35 Buhârî, istiska, 6,7,9,10. 
36 Ebu Dâvûd, salât, 260. 
37 Ebu Dâvûd, edeb, 101. 



Büyük ve Halîm olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka ilah 

yoktur. Göklerin, yerin ve kıymetli arşın rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.38 

Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurdan tenzih ederim. Ben nefsime 

zulmedenlerdenim.39 

Allah’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana 

sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun beni alt etmesinden ve insanların 

kahrından sana sığınırım.40 

Ya Hayy, ya Kayyûm. Rahmetinle yardım istiyorum. Ey celal ve ikram sahibi.41 

 

 

 

 

 

 MUSİBETLERDEN KORUNMAK İÇİN 

  الَِّذي الَ َيُضرُّ َمَع امسِِْه َشْيءٌ ِيف اْألَْرِض َو الَ ِيف السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعلِيُم.اهللِّٰ  بْسمِ 

َنِة اْلَمْحَيا َو ُهمَّ ِإّينِ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َو اْلَكَسِل َو اْجلُْنبِ َو اْهلََرِم َو الُْبْخِل و أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الْ اَللّٰ  َقْربِ و أَُعوُذ ِبَك ِمْن فِتـْ

 اْلَمَماِت.

ُهمَّ ِإِينّ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َو اْلَعافِيَةَ ِيف الدُّنـَْيا و اْآلِخرَِة اَللّٰ   

ُهمَّ اْحَفْظِين ِمْن بَْنيِ يََديَّ ُهمَّ اْسُرتْ َعْورَاِيت َو آِمْن َرْوَعاِيت، اَللّٰ ُهمَّ ِإِينّ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َو اْلَعافِيَةَ ِيف ِديِين َو ُدنـَْياَي َو أَْهِلي َو َماِيل، اَللّٰ اَللّٰ 

 َو ِمْن َخْلِفي َو َعْن َميِيِين َو َعْن ِمشَاِيل َو ِمْن فـَْوِقي َو أَُعوُذ ِبَعَظَمِتَك أَْن اُْغَتاَل ِمْن َحتِْيت.

ِء اْألَْسَقاِم.ُهمَّ ِإِينّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْجلُُنوِن اَللّٰ  َو اْلَربَِص واْجلَُذاِم َو َسيِّ  

                                                           
38 Buhârî, De’avât, 26. 
39 Enbiya 21/87. 
40 Ebu Dâvûd, Salât, 367. 
41 Tirmizî, De’avât, 99. 



Adı anıldığı zaman yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla 

(başlarım). O, hakkıyla bilen ve hakkıyla işitendir.42Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, 

korkaklıktan, düşkünlük derecesindeki yaşlılıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir 

azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.43Allah’ım! Senden dünya 

ve ahirette afiyet ve esenlik istiyorum. Allah’ım! Senden dinimde, dünyamda, ailemde ve 

malımda af ve afiyet istiyorum. Allah’ım! Eksiklerimi, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Korku ve 

endişelerimi güven ve huzura çevir. Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan 

ve üstümden muhafaza eyle. Bilmediğim yerden gelen musibetlerden senin azametine 

sığınırım.44Allah’ım! Delilikten, alacadan, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.45 

 

                                                           
42 Tirmizî, De’avât, 13. 
43 Tirmizî, De’avât, 71. 
44 Ebu Dâvûd, Edeb, 110. 
45 Ebu Dâvûd, Vitir, 32. 


